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Ні один будинок не може обійтися без меблів. Саме вони створюють затишок і комфорт в
нашому будинку, приносять нам естетичне задоволення і вирішують величезну кількість
практичних завдань.

Сьогодні на ринку представлений величезний вибір меблів на будь-який смак і достаток.
Але актуальним залишається і виготовлення меблів під замовлення. Звичайно люди
думають, що меблі, виготовлені під замовлення, набагато дорожче ринкових. Це так і є,
ось тільки різниця в ціні звичайно не така вже і велика.      А якщо враховувати ще і той
факт, що ці меблі будуть виготовлені індивідуально під вас, ваші потреби, в них буде
виміряний до міліметра розмір кожної деталі, щоб вони гармонійно і чітко вписалися в той
або інший куточок вашого будинку; а, крім того, вони будуть виготовлені тільки з тих
матеріалів і фурнітури, які побажаєте ви, то у такому разі невелике підвищення ціни
цілком виправдане. Адже ви одержуєте абсолютно індивідуальні меблі.

Але давайте зупинимося детальніше на тих вимогах які висуваються меблям,
виготовленим під замовлення.

Отже, перш за все, це якість меблів. Якісні меблі повинні бути виготовлені на
висококласному устаткуванні. Якщо меблі виготовляються в маленькому цеху підпільно,
то які б дорогі і якісні матеріали ви не вибрали для своїх майбутніх меблів, в результаті
якісного продукту ви не одержите. Тому кращий варіант – це замовлення меблів у
крупній фірмі з хорошою репутацією.

Другий момент – функціональність меблів. Які б меблі ви не вибрали, пам'ятайте, вони
повинні відповідати своєму призначенню. Тобто, наприклад, неприпустимо використання
у ванній кімнаті меблів без спеціальних лакових водостійких покриттів або виготовлення
дитячого ліжка з токсичного ДСП.

Природною вимогою до меблів по індивідуальному замовленню є ергономічність. Тобто
будь-які меблі повинні мати оптимальні розміри, займати мінімум місця в приміщенні, і
одночасно з цим створювати комфорт і затишок вашого будинку. Крім того, такі меблі
повинні бути чисто індивідуальні і відповідати саме вашим вимогам і побажанням, і
підкреслювати ваші смаки і переваги.

Меблі повинні бути надійними. Матеріали і фурнітура повинні з легкістю виконувати свої
функції і витримувати покладені навантаження. При відкритті  дверець шафи з них
нічого не повинно вивалюватися, не повинні відвалюватися ручки і прогинатися під вагою
полиці. Сюди ж можна віднести і те, що меблі повинні працювати без прояву на них
яких-небудь дефектів.
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Природно, що меблі повинні бути безпечними для людини. Це торкається не тільки
використання високоякісних і екологічно чистих матеріалів, але і надійності кріплень і
механізмів: меблі не повинні наносити каліцтва людині, яка нею користується.

Звичайно, бажано, щоб меблі були ремонтопридатними, тобто щоб у разі поломки можна
було з легкістю замінити якусь деталь і продовжувати повноцінну експлуатацію меблів.

Ще однією вимогою є здатність до забруднення. Бажано, щоб меблі, якщо на них
потрапить який-небудь забруднювач, можна бути з легкістю очистити.

Ну і, нарешті, останнє – це, звичайно ж, естетичність меблів. Вони повинні бути зовні
привабливими: стильове рішення, дизайн і колір меблів повинен абсолютно гармонувати
зі всім інтер'єром приміщення, де вони будуть розташовані. Крім того, меблі
індивідуального виготовлення повинні підкреслювати ваші смаки і гармонувати з вашими
уявленнями про прекрасне.

Ми бачимо, що вимог, які пред'являються до меблів достатньо багато. Тому, щоб в
результаті одержати якісні і красиві меблі, перед її замовленням ретельно продумайте з
дизайнером і проектувальником всі деталі до найменших дрібниць, розробіть їх ескіз.
Тоді ваші меблі доставлятимуть вам тільки задоволення, полегшуючи ваш повсякденний
побут.
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